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(Sag F-162/12)
Parter

(2013/C 86/51)

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne A. Salerno og B. Cortese)

Processprog: fransk

Sagsøgt: Europa-Kommissionen
Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Parter

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på ansøgningen
om at ansætte sagsøgeren som kontraktansat i ansættelses
gruppe III, som blev fremsat af Kontoret for Infrastruktur og
Logistik i Luxembourg, og påstand om erstatning for det lidte
økonomiske tab.

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Orlandi, J.-N. Louis og D.
Abreu Caldas)
Sagsøgt: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

Sagsøgerens påstande

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

— Annullation af den af chefen for kontoret »Recruitment and
End of Service« (GD HR.B.2) i Europa-Kommissionen trufne
afgørelse af 6. marts 2012 om afslag på ansøgningen om
ansættelse af sagsøgeren som kontraktansat i ansættelses
gruppe III, som var blevet fremsat af Kontoret for Infra
struktur og Logistik i Luxembourg.

Påstand om annullation af afgørelsen om at genindsætte sagsø
geren efter en sygeorlov efter det tidspunkt, hvor han blev egnet
til at arbejde ifølge de lægefaglige udtalelser

— Europa-Kommissionen tilpligtes at erstatte det økonomiske
tab, som blev forvoldt sagsøgeren ved den anfægtede afgø
relse, og som kan opgøres til et beløb svarende til forskellen
mellem vederlaget svarende til GF III fra oktober 2011 og
det vederlag, som sagsøgeren er fortsat med at oppebære
som AC i GF I, med tillæg af tilsvarende renter fra forfalds
datoen for hvert af de månedlige vederlag indtil effektiv
betaling heraf sker.

Sagsøgerens påstande
— Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 20.
september 2012 om afslag på klagen af 21. maj 2012
vedrørende tilbagetrækning af afgørelsen af 21. februar
2012 om at genindsætte sagsøgeren den 24. januar 2012
efter en sygeorlov.
— Det Europæiske Miljøagentur tilpligtes at betale sagens
omkostninger.

